
 
Provozní řád Purkmistr Camper Parku 
 
1. Vymezení pojmů 
Provozní řád se vztahuje na vyčleněný prostor pro obytné dopravní prostředky, tj. obytné vozy, 
(motor home / camper van) a obytné přívěsy (caravan / house trailer) v areálu Purkmistr Camper 
Park (dále jen PCP). 
 
2. Provozní doba a umístění 
PCP je otevřen a provozován celoročně. GPS souřadnice CPP: 49.6992258N, 13.4132836E 
 
3. Provozovatel 
Provozovatelem PCP je společnost LUKR CZ a.s., IČ 25212541, DIČ 25212541 
se sídlem Pallova 44/12, 30100 Plzeň. 
Odpovědná osoba: Bc. Krýsl Lubomír, GSM: +420 377 994 311 
Správce PCP: Köhlerová Martina, GSM: +420 377 994 311 
Rezervace: recepce Hotelu Purkmistr, GSM: +420 377 994 311 
 
4.  Omezení 
PCP je určen pro vozidla, jejichž celková délka (tj. v případě obytného vozu vč. kabiny a v případě 
přívěsu vč. závěsného zařízení) nepřesahuje 13,5 m. Kapacita PCP je 15 parkovacích míst. 
 
5. Správa PCP 
Správa PCP je umístěna v recepci Hotelu Purkmistr – Pivovarský dvůr Plzeň, Selská náves 21/2, Plzeň 
– Černice. 
 
6. Ubytování 
a) Při vjezdu do PCP se automaticky otevře při stisku tlačítka vyžádání lístku vjezdová, elektronicky 
řízená brána. Vjezd a zaparkování na ploše PCP je zpoplatněno stejnou jednorázovou sazbou. 
V případě, že návštěvník zaparkuje se svým obytným vozidlem kdekoliv v areálu parkingu 
Pivovarského dvora Plzeň a nebude ve svém vozidle nocovat a využívat služeb PCP (elektrická 
přípojka aj.), nebude mu poplatek za PCP účtován. 
b) Po vjezdu na parkoviště PCP zaparkuje návštěvník pouze na místo označené cedulí PCP. 
c) Po zaparkování je třeba ohlásit příjezd v recepci Hotelu Purkmistr, kde obdrží další pokyny 
a informace k ubytování. Provozní doba recepce pro ubytování jak ve vlastním obytném voze nebo 
přívěsu, tak v Hotelu Purkmistr je provozní doba: pondělí - neděle od 06:00 do 22:00. 
d) Při odjezdu obdrží návštěvník spolu s daňovým dokladem o zaplacení lístek s čárovým kódem, 
který po vložení do čtečky parkovacího terminálu otevře automatickou bránu a umožní mu z PCP 
odjet. Kód je třeba načíst nejpozději do 15 minut po vystavení; poté jeho platnost vyprší a je třeba 
vyžádat si nový.  
 
7. Sociální zařízení a přípojky energií 
V areálu PCP je k dispozici sociální zařízení s WC a umyvadly. U každého parkovacího stání je 
k dispozici přípojkový sloupek elektrické energie a vody. 
PCP není vybaven modulem pro likvidaci odpadů z chemických toalet a jiných odpadních zařízení! 
 
Připojovací parametry 
Elektřina: 230 V, jistič 25 A. V případě potřeby zásuvkového adaptéru se návštěvníci mohou obrátit 
na recepci Hotelu Purkmistr.  
Voda: pitná voda, typ připojovací armatury ½. 
 
8.  Cena 
Cenu stanovuje provozovatel dle platného ceníku. Každý návštěvník je povinen zaplatit veškeré 
poplatky za užití PCP ihned po příjezdu na recepci Hotelu Purkmistr. Parkovací kata musí být po celou 
dobu umístěna ve vozidle na viditelném místě, doklad o zaplacení je návštěvník povinen na 
vyžádání předložit. V případě předčasného odjezdu se zaplacený poplatek nevrací. 
Cena nezahrnuje místní poplatek, který je splatný dle aktuálního ceníku na recepci hotelu. 



 
9. Odpovědnost 
Provozovatel PCP neodpovídá: 
a) za poškození a odcizení zaparkovaných dopravních prostředků, karavanů a obytných 
vozů; 
b) za ztrátu nebo odcizení věcí ponechaných v dopravních prostředcích, karavanech a 
obytných vozech; 
c) za škodu způsobenou řidičem jiného vozidla nebo provozem jiného vozidla zaparkovaného v PCP. 
 
10.  Práva a povinnosti návštěvníků – uživatelů PCP: 
a) Návštěvník je povinen dodržovat provozní řád v jeho aktuálním znění. Vjezdem do areálu PCP 
deklaruje návštěvník seznámení se s jeho ustanoveními a závazek k jejich dodržování. 
b) Návštěvník je povinen při ohlášení příjezdu v recepci Hotelu Purkmistr uhradit jednorázový  
poplatek za vjezd a zaparkování. 
c) Návštěvník je zejména povinen: 
- dbát pokynů recepce nebo správce PCP; 
- zabezpečit dopravní prostředky, karavany a obytné vozy proti samovolnému uvedení do pohybu a 
proti odcizení; 
- neomezovat a neohrožovat další uživatele PCP, zvláště pak se zdržet hlasitých projevů a využívání 
audiosystémů vně dopravního prostředku, karavanu nebo obytného vozu; 
- nepoužívat světelných a zvukových signálů kromě situací, při nichž by jejich použitím odvracel 
hrozící nebezpečí; 
- odpady ukládat do příslušných kontejnerů a odpadových nádob a dbát na čistotu a pořádek při 
užívání sociálního zařízení; 
- dodržovat zákonem stanovený noční klid v čase od 22.00 do 6.00 hodin; 
- omezit pohyb motorových vozidel na minimum, při jízdě a manévrování uvnitř areálu PCP mít na 
paměti, že se v něm pohybují také chodci. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát i při vjezdu do areálu a 
výjezdu na komunikaci. Maximální rychlost jízdy v areálu PCP 10 km/hod; 
- oznámit recepci Hotelu Purkmistr a Policii ČR každé poškození nebo odcizení svého majetku. 
 
11. Ostatní ustanovení: 
a) K zaparkovaným obytným vozům nebo obytným přívěsům je možno přistavět stanový přístřešek. 
b) Rozdělávání ohňů a manipulace s otevřeným ohněm v areálu PCP jsou zakázány. 
c) Používáni turistických vařičů na PB, líh, benzín nebo petrolej mimo vlastní obytný vůz nebo obytný 
přívěs je zakázáno. 
d) V areálu PCP je zakázáno mytí a údržba motorových vozidel. 
e) Zaparkované vozidlo, jehož majitel / řidič nenahlásil svůj pobyt a nezaplatil jednorázový poplatek 
na recepci Hotelu Purkmistr, může být odtaženo a náklady na odtah a parkování na záchytném 
parkovišti následně vymáhány na majiteli vozidla. 
f) Osoby, které se pohybují v prostorách PCP, jsou odpovědné za jakoukoli škodu, kterou svým 
jednáním nebo opomenutím způsobí provozovateli PCP nebo třetím osobám. 
g) Za závažné porušování provozního řádu PCP, zejména ve vztahu k bezpečnostním opatřením, 
mohou být návštěvníci bez náhrady vykázáni. 
 
Tento Provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 01.01.2022. 
 
 
 
 
____________________ 
Odpovědná osoba Provozovatele 
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